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Zadanie 1. (0–2) 

Obszar standardów Opis wymaga  

Korzystanie z informacji Wskazanie cech charakterystycznych staro ytnej sztuki 

egipskiej (II 6) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Kanon przedstawienia postaci – g owa z profilu, ramiona w pe nej szeroko ci, pas i nogi 

z profilu – jest charakterystyczny dla sztuki staro ytnego Egiptu. 

Na reliefie widoczny jest kartusz. 

Na reliefie wi tynnym, obok postaci, widoczne s  hieroglify. 
 

2 p. – za podanie dwóch elementów 
1 p. – za podanie jednego elementu 
 

Zadanie 2. (0–2) 

Korzystanie z informacji Uogólnienie informacji z tekstów – rozpoznanie miast-pa stw 

(II 5) 

 

Poprawna podpowied : 
1. Sparta 
2. Ateny 
 

2 p. – za podanie nazw dwóch miast-pa stw 
1 p. – za ka d  poprawn  odpowied  
 

Zadanie 3. (0–4) 

A. (0–1) 

Korzystanie z informacji Uogólnienie informacji z planu miasta – rozpoznanie wzgórza 

(II 5) 

 

Poprawna odpowied : 
Akropol (ate ski) 
 

1 p. – za podanie nazwy wzgórza 
 

B. (0–2) 

Korzystanie z informacji Uogólnienie informacji z planu miasta (II 5) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

funkcja religijna 

funkcja kulturalna 

funkcja obronna 
 

2 p. – za okre lenie dwóch funkcji 
1 p. – za ka d  poprawn  funkcj  
 

C.  (0–1) 

Korzystanie z informacji Wyja nienie przyczyn zjawiska (II 2) 
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Poprawna odpowied : 
Atena by a bóstwem opieku czym Aten. 
 

1 p. – za poprawne wyja nienie 
 

Zadanie 4. (0–1) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  faktów z dziejów staro ytnej Grecji (I 5) 

 

Poprawna odpowied : 
3. Cherone  
 

1 p. – za wskazanie poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 5. (0–3) 

A. (0–1) 

Korzystanie z informacji Uogólnienie informacji z planu bitwy (II 5) 

 

Poprawna odpowied : 
II wojna punicka 
 

1 p. – za podanie nazwy wojny 
 

B. (0–1) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  faktów z dziejów staro ytnego Rzymu (I 6) 

 

Poprawna odpowied : 
Hannibal 
 

1 p. – za podanie imienia dowódcy wojsk Kartaginy 
 

C. (0–1) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  faktów z dziejów staro ytnego Rzymu (I 5) 

 

Poprawna odpowied : 
zwyci stwo Kartagi czyków 
 

1 p. – za podanie rezultatu bitwy 
 

Zadanie 6. (0–3) 

Korzystanie z informacji Odczytanie informacji z tekstu (II 7) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

kadencyjno  urz dów 

kolegialno  urz dów 

obieralno  urz dników 

hierarchiczno  obejmowania urz dów 

okre lenie minimalnego wieku uprawniaj cego do obejmowanie urz du 
 

3 p. – za podanie trzech zasad 

1 p. – za ka d  poprawn  zasad  
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Zadanie 7. (0–2) 

Korzystanie z informacji Uporz dkowanie chronologiczne wydarze  historycznych 

z dziejów Piastów i Jagiellonów (II 1) 

 

Poprawna odpowied : 
Bitwa pod Cedyni  – A  
Bitwa pod Chojnicami – B 
 

2 p. – za wskazanie dwóch wydarze  wg podanego kryterium 
1 p. – za ka d  poprawn  odpowied  
 

Zadanie 8. (0–3) 

Tworzenie informacji Interpretacja przekazu ikonograficznego – wyja nienie 

problemu (III 2, III 3) 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Cesarz planowa  wskrzesi  Cesarstwo Rzymskie i zjednoczy  chrze cija sk  Europ . 

Postacie kobiece symbolizuj ce cztery ziemie, które mia y wchodzi  w sk ad cesarstwa 

(Italia, Galia, Germania i S owia szczyzna), sk adaj  ho d i dary cesarzowi. Cesarz zosta  

przedstawiony na tronie z atrybutami w adzy symbolizuj cymi pe ni  w adzy wieckiej. 

Sposób przedstawienia w adcy wiadczy o jego panowaniu równie  nad Ko cio em: postacie 

biskupów s  mniejsze od postaci w adcy, cesarz jest przedstawiony w centrum ilustracji. 
 

3 p. – za odpowied  z uwzgl dnieniem trzech sk adowych: informacji: o wskrzeszeniu 

Cesarstwa Rzymskiego (1 p.), o zjednoczeniu chrze cija skiej Europy w ramach 

jednej monarchii sk adaj cej si  z czterech cz ci/prowincji (1 p.) oraz 

o zwierzchno ci cesarza rzymskiego nad wiatem chrze cija skim (1 p.) 
 

Uwaga: Odpowied , która zawiera a elementy wiadcz ce o niezrozumieniu zagadnienia by a 

oceniana na 0 p. 

 

Zadanie 9. (0–2) 

A. (0–1) 

Korzystanie z informacji Identyfikacja miejsca opisanego tek cie (II 1) 

 

Poprawna odpowied : 

Kijów 
 

1 p. – za rozpoznanie grodu i podanie jego nazwy 

 

B. (0–1) 

Korzystanie z informacji Odczytanie i uogólnienie informacji ze ród a – identyfikacja 

postaci (II 5) 

 

Poprawna odpowied : 

mia y (Szczodry]) 
 

1 p. – za podanie przydomka Boles awa 
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Zadanie 10. (0–3) 

A. (0–1) 

Korzystanie z informacji Uogólnienie informacji – rozpoznanie postaci (II 5) 

 

Poprawna odpowied : 

3. Urbana II 
 

1 p. – za wskazanie poprawnej odpowiedzi 

 

B. (0–1) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  faktografii z dziejów krucjat (I 5–7) 

 

Poprawna odpowied : 
2. XI 
 

1 p. – za wskazanie poprawnej odpowiedzi 

 

C.  (0–1) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  faktografii z dziejów krucjat (I 5–7) 

Poprawna odpowied : 

3. wyprawa krzy owa 
 

1 p. – za wskazanie poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 11. (0–3) 

A. (0–1) 

Korzystanie z informacji Rozpoznanie stylu architektonicznego (II 6) 

 

Poprawna odpowied : 
styl roma ski (romanizm) 
 

1 p. – za podanie nazwy stylu 

 

B. (0–2) 

Korzystanie z informacji 

Tworzenie informacji 

Analiza ród a ikonograficznego – okre lenie funkcji 

za czonego obiektu i uzasadnienie odpowiedzi (II 5, III 3) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

Ko cio y roma skie pe ni y, obok sakralnej, równie  funkcj  obronn . 

Uzasadnienie: 

Ko cio y roma skie by y trudne do zdobycia ze wzgl du na nieliczne ma e okna (i w skie 

otwory drzwiowe). 

Masywna wie a (i grube mury) ko cio ów roma skich czyni y z nich miejsce schronienia 

w czasie obl enia. 
 

2 p. – za podanie funkcji obronnej i poprawne uzasadnienie 
1 p. – za podanie funkcji bez uzasadnienia  
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Zadanie 12. (0–3) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  faktografii dotycz cej dziejów Ko cio a 

w redniowieczu (I 5–6–7) 

 

Poprawna odpowied : 
1. Grzegorz VII 
2. Kalikst II 
3. Jan Hus 
 

3 p. – za poprawne przyporz dkowanie trzech postaci do trzech wydarze  
1 p. – za ka de poprawne przyporz dkowanie 

 

Zadanie 13. (0–4) 

A.  (0–1) 

Korzystanie z informacji Odczytanie i uogólnienie informacji z tekstu – rozpoznanie 

postaci (II 5) 

 

Poprawna odpowied : 

Jadwiga (Jadwiga Andegawe ska) 
 

1 p. – za podanie imienia 

 

B. (0–1) 

Korzystanie z informacji Odczytanie i uogólnienie informacji z tekstu – rozpoznanie 

postaci (II 5) 

 

Poprawna odpowied : 

W adys aw Jagie o (Jagie o) 
 

1 p. – za podanie imienia 

 

C. (0–1) 

Tworzenie informacji Uzasadnienie oceny – wyja nienie zastosowania przez autora 

tekstu okre lenia barbarzy ca (III 3) 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Autor tekstu u y  okre lenia barbarzy ca, poniewa  – przed zwi zkiem z Jadwig  – Jagie o 

by  poganinem. 
 

1 p. – za poprawne uzasadnienie 

 

D. (0–1) 

Korzystanie z informacji Wskazanie nast pstw postawy dostojników polskich (II 2) 

 

Poprawna odpowied : 

unia personalna (unia lub unia polsko-litewska) 
 

1 p. – za okre lenie zwi zku Polski i Litwy 
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Zadanie 14. (0–3) 

Korzystanie z informacji Usytuowanie w czasie w adców Polski (II 1) 

 

Poprawna odpowied : 

XVI w.: Zygmunt I Stary, Zygmunt II August 

XVII w.: W adys aw IV, Jan Kazimierz 
XVIII w.: August III, Stanis aw August Poniatowski 
 

3 p. – za poprawne usytuowanie w czasie wszystkich wymienionych w adców  
1 p. – za poprawne usytuowanie w czasie w adców panuj cych w jednym z podanych stuleci 

 

Zadanie 15. (0–4) 

A. (0–3) 

Korzystanie z informacji Analiza tre ci mapy – identyfikacja tras podró ników doby 

wielkich odkry  geograficznych (II 5) 

 

Poprawna odpowied : 

Trasa A – Ferdynand Magellan 

Trasa B – Krzysztof Kolumb 

Trasa C – Vasco da Gama 
 

3 p. – za przyporz dkowanie trzech odkrywców do trzech tras podró y 

1 p. – za ka de poprawne przyporz dkowanie 
 

B. (0–1) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  faktów z dziejów odkry  geograficznych (I 4–5) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Portugalczycy zdobyli mo liwo  bezpo redniego handlu z Indiami. 

Odkrycie drogi morskiej do Indii. 

Zak adanie przez Portugalczyków faktorii na wybrze ach Afryki. 
 

1 p. – za podanie skutku wyprawy 

 

Zadanie 16. (0–2) 

Tworzenie informacji Krytyczna analiza danych statystycznych – ocena 

prawdziwo ci sformu owanych zda  (III 2) 

 

Poprawna odpowied : 

Zdania 2 i 4 s  prawdziwe. 
 

2 p. – za wskazanie dwóch zda  prawdziwych 

1 p. – za wskazanie jednego zdania prawdziwego 
 

Uwaga: Je li zdaj cy 4 razy wpisa  do tabeli odpowied  prawda to nie otrzyma  punktu. Je li 

zdaj cy 3 razy wpisa  do tabeli odpowied  prawda, w tym dwie odpowiedzi s  w a ciwe, 

to otrzyma  1 punkt. Je li zdaj cy 3 razy wpisa  do tabeli odpowied  prawda w tym jedn  

w a ciw , to nie otrzyma  punktu. 
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Zadanie 17. (0–3) 

Korzystanie z informacji Uogólnienie informacji z tekstów – identyfikacja dokumentów (II 5) 

 

Poprawna odpowied : 

1. Konstytucja Nihil novi 

2. Artyku y henrykowskie 

3. Konstytucja 3 maja 

 

3 p. – za rozpoznanie trzech dokumentów 

1 p. – za ka d  poprawn  odpowied  

 

Zadanie 18. (0–3) 

A. 0–2) 

Korzystanie z informacji Odczytanie informacji z dokumentu (II 7) 

 

Poprawna odpowied : 

czynsz, pa szczyzna (robocizna) 
 

2 p. – za podanie dwóch powinno ci ch opskich 

1 p. – za podanie jednej powinno ci 

 

B. 0–1) 

Korzystanie z informacji Wyja nienie zwi zków mi dzy zjawiskami (II 2) 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 
Uregulowanie powinno ci ch opskich – obowi zek odbywania pa szczyzny w wymiarze 
1 dnia tygodniowo z anu – dawa o w a cicielom folwarku darmow  si  robocz , tym samym 
sprzyja o rozwojowi folwarku. 
 

1 p. – za wyja nienie z uwzgl dnieniem informacji o konieczno ci zapewnienia si y roboczej 

w zwi zku z rozwojem folwarku szlacheckiego 

 

Zadanie 19. (0–2) 

Korzystanie z informacji Wskazanie cech charakterystycznych architektury barokowej 

(II 6) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

ozdobna fasada (gzymsy, pilastry) 

fasada wielokondygnacyjna 

fasada z niszami, w których umieszczono pos gi (rze by) 

ozdobny portal 

dwie wie e zwie czone ozdobnymi/cebulowymi he mami (z wysokim latarniami) 
 

2 p. – za podanie dwóch cech 

1 p. – za ka d  poprawn  cech  
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Zadanie 20. (0–5) 

A. (0–2) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  faktów z dziejów reformacji w Europie (I 7) 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 
Hugenoci to protestanci, potocznie zwani kalwinistami, we Francji w XVI i XVII w. Byli 
wyznawcami doktryny stworzonej przez Jana Kalwina, szwajcarskiego reformatora religii. 
 

2 p. – za odpowied  z informacj  o kalwinizmie (nauce Kalwina) i wskazanie Francji jako 

miejsca zamieszkania hugenotów 

1 p. – za informacj  o kalwinizmie lub za informacj  o Francji jako miejscu zamieszkania 

hugenotów 
 
B. (0–3) 

Korzystanie z informacji Odczytanie informacji z dokumentu (II 7) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

prze ladowania hugenotów we Francji 

zmuszenie hugenotów do przyjmowanie katolicyzmu 

emigracja hugenotów z Francji („wyludnienie” Francji) 

os abienie gospodarki francuskiej (upadek handlu i rzemios a) 

rozkwit krajów s siednich w wyniku emigracji hugenotów 

postrzeganie Francji w Europie jako kraju niesprawiedliwego, nietolerancyjnego, 

w którym prze laduje si  ludzi niewinnych (kszta towanie z ej opinii o Francji w Europie) 
 

3 p. – za podanie trzech skutków odwo ania edyktu nantejskiego, o których pisze autor ród a 

1 p. – za podanie jednego skutku 
 

Zadanie 21. (0–5) 

A. (0–1) 

Korzystanie z informacji Uogólnienie informacji z tekstu – identyfikacja postaci (II 1) 

 

Poprawna odpowied : 
Aleksander I (Romanow) 
 

1 p. – za rozpoznanie w adcy, o którym mowa w tek cie 

 

B. (0–1) 

Korzystanie z informacji Okre lenie przyczyn zjawiska (II 2) 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 
Panuj cy w Królestwie Polskim monarcha by  jednocze nie carem (cesarzem) Rosji – st d 

przys ugiwa  mu zarówno tytu  cesarski, jak i królewski. 
 

1 p. – za wyja nienie przyczyn stosowania tytulatury w adcy 
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C. (0–1) 

Korzystanie z informacji Usytuowanie wydarzenia w przestrzeni – okre lenie nazwy 

pa stwa (II 1) 

 

Poprawna odpowied : 
Królestwo Polskie 
 

1 p. – za podanie nazwy pa stwa, którego dotyczy tekst 
 
 

D.  (0–2) 

Korzystanie z informacji Odczytanie informacji z tekstu (II 7) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

wola panuj cego (Aleksandra I) 

nadu ywanie wolno ci druku 

nawi zanie do dawnej polskiej tradycji prawnej 
 

2 p. – za wskazanie dwóch argumentów u ytych przez prawodawc  

1 p. – za ka dy poprawny argument 

 

Zadanie 22. (0–2) 

Korzystanie z informacji Uporz dkowanie chronologiczne wydarze  historycznych 

z XIX w. (II 1) 

 

Poprawna odpowied : 
Kl ska Napoleona w bitwie pod Lipskiem – A  
Wybuch wojny krymskiej – B 
 

2 p. – za wskazanie dwóch wydarze  wg podanego kryterium 
1 p. – za ka d  poprawn  odpowied  
 

Zadanie 23. (0–3) 

A. (0–1) 

Korzystanie z informacji Odczytanie informacji z tekstu (II 7) 

 

Poprawna odpowied : 
wojna secesyjna (wojna domowa w USA, ameryka ska wojna domowa) 
 

1 p. – za podanie nazwy konfliktu 
 
 

B. (0–2) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  faktów z dziejów Stanów Zjednoczonych AP (I 5) 

 

Poprawna odpowied : 

Unia (Pó noc) 

Konfederacja (Po udnie) 
 

2 p. – za podanie nazw dwóch stron konfliktu 

1 p. – za ka d  poprawn  odpowied  
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Zadanie 24. (0–3) 

A. (0–1) 

Korzystanie z informacji Usytuowanie w czasie wydarze  opisanych w tek cie (II 1) 

 

Poprawna odpowied : 
1. przed proklamowaniem II Rzeszy Niemieckiej 

 

1 p. – za wybranie poprawnej odpowiedzi 
 
B.  (0–2) 

Korzystanie z informacji Odczytanie i uogólnienie informacji z tekstu (II 5) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

zniszczenie monarchii w Prusach i Austrii 

zjednoczenie kraju (Niemiec) 

rewolucja spo eczna 
 

2 p. – za wskazanie dwóch celów wspomnianych w tek cie 
1 p. – za ka d  poprawn  odpowied  

 

Zadanie 25. (0–1) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  polskiego malarstwa historycznego XIX w. (I 9) 

 

Poprawna odpowied : 
3. powstanie styczniowe 
 

1 p. – za wybranie poprawnej odpowiedzi 
 

Zadanie 26. (0–4) 

A. (0–2) 

Korzystanie z informacji Odczytanie informacji z tekstu i ich hierarchizacja (II 3) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

nadanie ch opom na w asno  ziemi przez nich u ytkowanej/nadanie ch opom na 

w asno  ziemi przez nich u ytkowanej wraz z budynkami i inwentarzem 

uwolnienie ch opów od wszelkich powinno ci w zamian za wieczysty podatek gruntowy 

odszkodowanie dla dotychczasowych w a cicieli ziemskich 
 

2 p. – za podanie dwóch informacji zgodnych ze wskazanym kryterium 

1 p. – za ka d  poprawn  odpowied  

 

B. (0–1) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  terminologii dotycz cej gospodarki XIX w. (I 4) 

 

Poprawna odpowied : 

serwituty 
 

1p. – za podanie terminu historycznego 
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C. (0–1) 

Korzystanie z informacji Wskazanie przyczyn rozwi za  prawnych (II 2) 

 

Poprawna odpowied : 

rabacja w Galicji 
 

1 p. – za podanie nazwy wydarzenia 

 

Zadanie 27. (0–3) 

A. (0–1) 

Korzystanie z informacji Usytuowanie wydarze  w przestrzeni (II 1) 

 

Poprawna odpowied : 

zabór pruski 
 

1 p. – za poprawne okre lenie zaboru 

 

B. (0–1) 

Korzystanie z informacji Uogólnienie informacji z dokumentów (II 5) 

 

Poprawna odpowied : 

germanizacja 
 

1 p. – za podanie nazwy procesu historycznego 

 

C. (0–1) 

Korzystanie z informacji Wyja nienie dynamiki procesu (II 4) 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Nasili a si  germanizacja. Stopniowo oraz bardzo konsekwentne eliminowano j zyk polski 

ze szko y i wprowadzano j zyk niemiecki. 
 

1 p. – za dostrze enie i wyja nienie nasilenia germanizacji Polaków 

 

Zadanie 28. (0–3) 

A. (0–1) 

Korzystanie z informacji Usytuowanie obszaru w przestrzeni (II 1) 

 

Poprawna odpowied : 

litera A 
 

1 p. – za wskazanie obszaru – podanie litery, któr  na mapie zaznaczono województwo 

pomorskie 

 

B. (0–2) 

Tworzenie informacji Krytyczna analiza tre ci mapy – ocena prawdziwo ci 

sformu owanych zda  (III 2 P) 
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Poprawna odpowied : 

Zdania 3 i 4 s  fa szywe. 
 

2 p. – za wskazanie dwóch zda  fa szywych 

1 p. – za wskazanie jednego zdania fa szywego 
 

Uwaga: Je li zdaj cy 4 razy wpisa  do tabeli odpowied  fa sz, to nie otrzyma  punktu. Je li 

zdaj cy 3 razy wpisa  do tabeli odpowied  fa sz, w tym dwie odpowiedzi s  w a ciwe, 

to otrzyma  1 punkt. Je li zdaj cy 3 razy wpisa  do tabeli odpowied  fa sz, w tym jedn  

w a ciw , to nie otrzyma  punktu. 

 

Zadanie 29. (0–3) 

A. (0–1) 

Korzystanie z informacji Uogólnienie informacji z tekstu – rozpoznanie autora tekstu  

(II 5) 

 

Poprawna odpowied : 

Józef Pi sudski 
 

1 p. – za podanie imienia i nazwiska autora tekstu 

 

B. (0–1) 

Korzystanie z informacji Uogólnienie informacji z tekstu – rozpoznanie wydarzenia (II 5) 

 

Poprawna odpowied : 

bitwa warszawska (bitwa pod Warszaw ) 

Uwaga: Dopuszcza si  odpowied : cud nad Wis . 
 

1 p. – za podanie nazwy wydarzenia 

 

C. (0–1) 

Tworzenie informacji Wyja nienie znaczenie wydarzenia (III 3) 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Bitwa warszawska uratowa a suwerenno  (niepodleg o ) Polski. 
 

1 p. – za poprawne wyja nienie 

 

Zadanie 30. (0–2) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  wydarze  z dziejów gospodarki w XX wieku (I 4) 

 

Poprawna odpowied : 

Wprowadzenie polityki Nowego adu (New Deal) przez Roosevelta 

Reforma skarbowo-walutowa W adys awa Grabskiego 
 

2 p. – za wskazanie dwóch wydarze  wg podanego kryterium 
1 p. – za ka d  poprawn  odpowied  
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Zadanie 31. (0–3) 

Korzystanie z informacji Uogólnienie informacji z tekstów – identyfikacja dokumentów (II 5) 

 

Poprawna odpowied : 

1. Konstytucja kwietniowa z 1935 r. 

2. Konstytucja PRL z 1952 r. 

3. Konstytucja marcowa z 1921 r 

 

3 p. – za rozpoznanie trzech dokumentów 

1 p. – za ka d  poprawn  odpowied  

 

Zadanie 32. (0–3) 

A. (0–1) 

Korzystanie z informacji Okre lenie czasu wydarze  historycznych opisanych w tek cie  

(II 1)  

 

Poprawna odpowied : 

4. 1 listopada 1939 r. 
 

1 p. – za wskazanie poprawnej odpowiedzi 
 
B. (0–1) 

Tworzenie informacji Wyja nienie zasady dzia ania dyplomacji polskiej (III 2) 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 
Dyplomacja polska w latach 30. XX w. prowadzi a polityk  okre lan  mianem polityki 
równowagi. Polityka ta polega a na próbie utrzymania dobrych stosunków jednocze nie 
z Niemcami i ZSRR. 
 

1 p. – za poprawne wyja nienie 
 

C. (0–1) 

Tworzenie informacji Uzasadnienie sformu owanej przez polityka oceny (III 3) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Polityka nie zapewni a bezpiecze stwa pa stwu polskiemu. 

Polityka nie uchroni a Polski przed atakiem Niemiec i ZSRR. 

Polityka nie uchroni a Polski przed kl sk  we wrze niu 1939 r. 
 

1 p. – za poprawne uzasadnienie 
 

Zadanie 33. (0–1) 

Korzystanie z informacji 

Tworzenie informacji 

Analiza tre ci mapy – usytuowanie wydarze  w czasie 

i uzasadnienie odpowiedzi (II 1, III 3) 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

3. 1942. 

Uzasadnienie: wiadczy o tym przebieg linii frontu wschodniego. 
 

1 p. – za wskazanie w a ciwej daty i poprawne uzasadnienie 
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Zadanie 34. (0–1) 

Tworzenie z informacji Wyja nienie problemu, o którym mowa w tek cie (III 2) 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 
Oficerowie polscy zostali zamordowani przez NKWD (wiosn  1940 roku). 
 

1 p. – za poprawne wyja nienie 
 
Zadanie 35. (0–3) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  biografii polityków z drugiej po owy XX wieku (I 6) 

 

Poprawna odpowied : 

1. Konrad Adenauer 

2. John F. Kennedy 

3. Michai  Gorbaczow 

 

3 p. – za rozpoznanie trzech polityków 

1 p. – za ka d  poprawn  odpowied  
 
Zadanie 36. (0–2) 

Korzystanie z informacji Rozpoznanie cech charakterystycznych stylów (kierunków) 

architektonicznych XX wieku (II 6) 

 

Poprawna odpowied : 

1. modernizm 

2. socrealizm 

 

2 p. – za okre lenie stylu dwóch obiektów 

1 p. – za ka d  poprawn  odpowied  
 
Zadanie 37. (0–1) 

Tworzenie informacji Interpretacja ród a ikonograficznego – okre lenie problemu 

ekonomicznego (III 2) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

braki w zaopatrzeniu wynikaj ce z centralnego sterowania gospodark  

niedostatek (niedobór) towarów na rynku 
 

1 p. – za wyja nienie rysunku – nazwanie problemu ekonomicznego 
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